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Objetivo
Os novos serviços visam, através de um melhor aproveitamento das TICs, integrar o atual sistema de consulta ao DeCS à metapesquisa da BVS e
disponibilizar ao usuário réguas alfabéticas em três idiomas.
Introdução
O aumento na capacidade e velocidade dos servidores e dos sistemas tem permitido a disponibilização de textos com imagens e vídeos de resoluções e
durações maiores e uma maior integração entre as FI. Esse aumento do poder dos sistemas de informação tem levado a um aumento da disseminação de
informação e uma potencial ampliação do conhecimento de quem navega na rede. Os autores incluíram uma nova forma de consulta e fizeram duas
implementações no sistema de consulta.
Metodologia
Integração do sistema DeCS às FI da BVS, ordenando resultados por
fonte, similaridade/relevância e por número de documentos.
Responsável: Adalberto Tardelli.

Criação de réguas alfabéticas para cada idioma e hyperlink para os outros
idiomas, através de páginas htm com hyperlinks para listas alfabéticas.
Responsável: Arthur Treuherz

Exemplo:
Visualização de dois novos campos para o conceito Bem-Estar da Criança

Exemplo de lista alfabética de termos começados pela letra S

Sensibilização das notas de escopo e indexação permitindo navegar
pelos descritores mencionados, assim como no browser do MeSH. No
DeCS o termo que é descritor é sensibilizado mesmo não estando com
suas letras em maiúsculo.
Responsável: Adalberto Tardelli.
Exemplo:
Visualização de oito campos do conceito Bem-Estar da Criança, onde
conceitos relacionados receberam hyperlink.

Resultados
Maior eficácia no manejo e uso do vocabulário; menor tempo gasto na pesquisa bibliográfica por assunto, partindo do sistema de consulta, entre outros.
Conclusão
O desenvolvimento da TI tem auxiliado a área de terminologia. Assim, espera-se que esta possa contribuir para o aumento do conhecimento e da saúde mundial.
Ver também: http://decs.bvs.br/P/visaogeral2008.htm

